
 

 

 

 

 

Comunicat de presă 
 
 

Data: 
 
 

”Centru de zi pentru persoane vârstnice Băneasa, județul Giurgiu” 
 
 
 
 
 
Consiliul Județean Giurgiu, cu sediul în Bulevardul București, nr. 10, cod poștal 080045, Giurgiu, județul 
Giurgiu, telefon 0372 462 611, fax 0372 462 651, în calitate de lider de parteneriat, anunță publicul 
interesat referitor la implementarea unui nou proiect finanțat cu fonduri europene. 
 
Proiectul ”Centru de zi pentru persoane vârstnice Băneasa, județul Giurgiu”, cod SMIS 2014+ 126307, a 
fost aprobat la finanțare în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 - 
Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale, Prioritatea de investiții 8.1, Obiectivul Specific 8.3 - 
Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale, Grup vulnerabil: persoane vârstnice. 
 
Proiectul este implementat în perioada: 01.05.2017 – 31.07.2022 de UAT Județul Giurgiu în parteneriat cu 
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu. 
 
Obiectivul general al proiectului îl constituie înființarea și dotarea unui Centru de zi pentru persoane 
vârstnice și a unei Unități de îngrijire la domiciliu în comuna Băneasa, sat Băneasa, str. Principală, nr. 128, 
județul Giurgiu cu scopul de a oferi servicii sociale profesionale care să contribuie la îmbunătățirea calității 
vieții, prevenirea instituționalizării și oferirea de sprijin pentru o viață independentă, persoanelor cu vârsta 
peste 65 de ani, din comuna Băneasa. 
 
Obiective specifice ale proiectului: OS 1 Înființarea și dotarea Centrului de zi pentru persoane vârstnice 
Băneasa prin reabilitarea, modernizarea, extinderea, recompartimentarea tehnico-funcțională și dotarea 
unei clădiri existente în comuna Băneasa, sat Băneasa, str. Principală, nr. 128, județul Giurgiu, cu scopul de 
a oferi servicii sociale integrate persoanelor vârstnice din comunitate și din localitățile limitrofe, care să 
îmbunătățească calitatea vieții acestora și integrarea lor socială; OS 2 Înființarea Unității de îngrijire 
persoane vârstnice la domiciliu în cadrul centrului social de zi Băneasa și dotarea cu echipamentele 
necesare pentru a furniza servicii de îngrijire persoanelor vârstnice din comunitate cu scopul reducerii stării 
de dependență socială și de prevenire a instituționalizării acestora; OS 3 Crearea a 11 locuri de muncă pe 
perioada de implementare a proiectului: 1 psiholog, 1 asistent medical/medic, 5 asistenți sociali, 2 
îngrijitori bătrâni la domiciliu, 1 personal auxiliar, 1 administrator. 
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Activitățile proiectului: 
Activitatea 1. Elaborarea cererii de finanțare; 
Activitatea 2. Elaborarea documentației tehnice/tehnico-economice; 
Activitatea 3. Managementul proiectului; 
Activitatea 4. Realizarea achizițiilor proiectului; 
Activitatea 5. Realizarea investiției de bază; 
Activitatea 6. Prestarea serviciilor de asistență tehnică și dirigenție de șantier; 
Activitatea 7. Informarea și publicitatea proiectului; 
Activitatea 8. Realizarea auditului financiar al proiectului. 
 
Valoarea totală a proiectului este de 1.927.827,72 lei. Valoarea nerambursabilă a proiectului este de 
1.889.271,16 lei. 
 
Date de contact: Jipa Anda Monica – manager de proiect, telefon: 0726 776 029, fax 0372 462 651, e-mail: 
cjg@cjgiurgiu.ro; baneasa.cjg@gmail.com, Grătianu Nicolae Cristian – responsabil promovare și vizibilitate, 
telefon 0372 462 611, fax 0372 462 651, e-mail: cjg@cjgiurgiu.ro.           
                                                                                    

    

 

 

 

 

 

 
Consiliul Județean Giurgiu 

bld. București, nr. 10, Giurgiu, județul Giurgiu 
Tel.: 0372.462.611, Fax: 0372.462.651 

E-mail: cjg@cjgiurgiu.ro 
www.cjgiurgiu.ro 
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